
   

21ste eeuwse vaardigheden, júíst nu! 

CINOP/ECBO biedt, op 12 juni van 13.00 – 14.00 uur, een Webinar aan over 21ste eeuwse 

vaardigheden met betrekking tot de huidige onderwijssituatie. Schrijf je nu in! 

 

Door de gevolgen van corona moeten MBO 

studenten nu meer dan ooit een beroep doen 

op specifieke competenties en hun 21ste 

eeuwse vaardigheden. Denk alleen al aan 

digitale vaardigheden, maar ook kritisch 

denken, probleemoplossend vermogen en 

creativiteit. Er wordt nu constant beroep 

gedaan op autonomie en zelfregulerend 

vermogen van studenten om te anticiperen 

op het wegvallen van stages en leerbanen en het voor sommige beroepen zeer snel veranderende 

arbeidsmarktperspectief. Het aanwenden en ontwikkelen van deze vaardigheden vraagt begeleiding 

om te zorgen dat studenten het leerpotentieel van de huidige situatie kunnen benutten. In het 

Webinar gaan we in op de mogelijkheden die een aantal bestaande instrumenten, zoals KOMPAS21, 

bieden om studenten hierin te ondersteunen als docent. In het Webinar doen Joeri Baarda en Thomas 

Lans enkele praktische handreikingen en gaan hier dieper op in.  

KOMPAS21 als thermometer 

KOMPAS21 en de onderliggende rubrics helpen het handelen van de student in de huidige situatie te 

volgen. Studenten die stage lopen of al werken in vitale sectoren zoals orde en veiligheid, de zorg, 

retail en supermarkten, en die snelle veranderingen live hebben meegemaakt hebben bewust of 

bewust gewerkt aan leerdoelen. Ze zetten juist nu allerlei vaardigheden in die we beogen te 

ontwikkelen met bijvoorbeeld burgerschap, beroepspraktijkvorming en/of specifieke keuzedelen. 

KOMPAS21 biedt de mogelijkheid om deze vaardigheden te monitoren en hierop te reflecteren met 

studenten. Tegelijkertijd zijn er ook studenten die tussen wal en schip zijn beland door het wegvallen 

van stages, leerbedrijven of zelfs toekomstperspectief in sectoren zoals cultuur, sport en recreatie 

maar ook techniek, bouw en handel. Omgaan met onzekerheid speelt hier een grote rol. We hebben 

hiervoor gespreksinstrumenten en (peer)werkvormen ontwikkeld waar we jullie graag meer over 

vertellen. Daarnaast stellen we graag onze rubrics ter beschikking. Ook is er een reflectiespel in 

ontwikkeling, waarover later meer. 

 

  

https://www.cinop.nl/aanmelden-webinar-21e-eeuwse-vaardigheden-juist-nu/
https://www.kompas21.nl/
https://www.linkedin.com/in/jbaarda/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/thomas-lans-0212586/
https://www.linkedin.com/in/thomas-lans-0212586/
https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2019/07/kompas-21-boek-website.pdf


   

 

Aan welke knoppen kan een docent draaien?   

Krijgen 21ste eeuwse vaardigheden voldoende aandacht in 

lessen? In NRO onderzoek is speciaal voor dit soort vragen een 

praatplaat ontwikkeld waarmee docenten snel hun lessen of 

vakken kunnen aanscherpen op een aantal ontwerpprincipes. 

Deze kunnen ingezet worden om meer te doen aan de 

ontwikkeling van specifieke 21ste eeuwse vaardigheden. Deze 

praatplaat is mede ontwikkeld door Thomas Lans, recentelijk 

gestart bij CINOP/ECBO. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan 

en onderwijs ontwikkeld op 21ste eeuwse vaardigheden in 

ondernemende projecten. In het Webinar gaat hij hier dieper 

op in. 

Onderwijs ontwerpsessies 

Hoe draag ik bij aan de ontwikkeling van 21ste eeuwse 

vaardigheden bij mijn studenten? Hoe geef ik vorm en inhoud 

aan 21ste eeuwse vaardigheden in mijn onderwijsaanbod? Het 

aanwenden en ontwikkelen van de vaardigheden vraagt 

begeleiding. Bijdragen aan de ontwikkeling van 21ste eeuwse 

vaardigheden bij studenten kan door zowel bestaande als 

nieuwe opdrachten en werkvormen in te richten op basis van 

specifieke ontwerpcriteria. CINOP/ECBO heeft op basis van 

Design Thinking (digitale) ontwerpsessies ontwikkeld 

waarmee we dit maakproces ondersteunen. Met leren door 

maken en doen als uitgangspunt. Meer weten? Neem dan 

contact met ons op. 

KOMPAS21 in het onderwijs 

Wat is KOMPAS21? Kan ik het ook nu een plek geven in mijn onderwijs? Om antwoord te geven op 

deze vragen is de train-de-trainer KOMPAS21 gedigitaliseerd. Deze training bestaat uit vier modules: 

de bedoeling van onderwijs en KOMPAS21; verankering in het curriculum; gesprekstechnieken en -

vaardigheden en verander- en trainersvaardigheden. Deze modules worden in verschillende 

combinaties aangeboden. Meer weten? Neem dan contact met ons op. 

 


